OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE
Název zakázky
Druh zakázky
CPV

Název zadavatele
Sídlo zadavatele
IČ zadavatele
WWW zadavatele
Profil zadavatele
Adresa elektronického nástroje
Osoba oprávněná jednat za
zadavatele

Zástupce
Adresa zástupce
IČ zadavatele
Elektronická adresa
URL
Telefonní kontakt

Úplné elektronické podání města Bohumín - portál
občana č. II - část 2: Serverové řešení vč. příslušenství
dodávky, zjednodušené podlimitní řízení
72212730-5
Vývoj
programového
vybavení
pro
zabezpečení
48223000-7
Balík programů pro elektronickou poštu
48800000-6
Informační systémy a servery
48811000-6
Systémy pro elektronickou poštu
48821000-9
Síťové servery
72000000-5
Informační technologie: poradenství, vývoj
programového vybavení, internet a podpora
35111500-0
Protipožární systém
město Bohumín
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
00297569
https://www.mesto-bohumin.cz/
https://bohumin.ezak.cz
https://bohumin.ezak.cz
Ing. Petr Vícha, starosta města
Zastoupen dle § 43 zákona
Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava
28631595
info@dobrazakazka.cz
http://www.dobrazakazka.cz
+ 420 774 883 284

Ostrava
2019-02-07
Zadavatel město Bohumín, prostřednictvím zmocněnce výše uvedené veřejné zakázky zadávané jako
veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, oznamuje rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení Úplné elektronické podání města
Bohumín - portál občana č. II - část 2: Serverové řešení vč. příslušenství dle ust. § 127 odst. 2 písm.
h) zákona.
Odůvodnění:
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek jedinou hodnotitelnou nabídku. Zadavatel využil svého
práva a dle zákona zadávací řízení z tohoto důvodu zrušil.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat v souladu s § 241 a § 242 odst. 2 zákona ve lhůtě 15 dnů od
doručení tohoto dokumentu účastníkovi (stěžovateli).
S pozdravem
........................................
Ing. Jiří Zapletal
jednatel společnosti Dobrá zakázka s. r.o.
na základě zmocnění
strana 1/1
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2800077160 / 2010
IČ:
286 31 595
web:
www.dobrazakazka.cz

kontaktní adresa: Dobrá zakázka s. r. o.
Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava
telefon:
+ 420 774 883 284
e-mail:
info@dobrazakazka.cz

